Πώς λύνουµε προβλήµατα τεσσάρων πράξεων
Μερικοί βασικοί κανόνες
Πρόσθεση: Πρόσθεση κάνουµε όταν θέλουµε να βρούµε πόσο κάνουν όλα µαζί, όταν υπάρχει
η λέξη περισσότερα-αυξήθηκαν, αν λέει του έδωσαν-αγόρασε-πήρε-ήρθαν ακόµη και κάποιες
ακόµη περιπτώσεις.
Αφαίρεση: Αφαίρεση κάνουµε όταν θέλουµε να βρούµε πόσα έµειναν, όταν υπάρχει στο
πρόβληµα η λέξη λιγότερα-µειώθηκαν, αν λέει έφυγαν-έχασε-πούλησε-χάλασαν-έδωσε-έκοψε
τόσα, όταν ψάχνουµε τα ρέστα και κάποιες ακόµη περιπτώσεις.
Προσοχή: Γενικά προσθέτουµε ή αφαιρούµε αριθµούς όταν φανερώνουν-δηλώνουν το
ίδιο πράγµα, δηλαδή είναι οµοειδείς αριθµοί και το αποτέλεσµα εννοείται πως είναι οµοειδής
αριθµός. Π.χ. κιλά µε κιλά για να βρούµε κιλά, ευρώ µε ευρώ, δέντρα µε δέντρα, ώρες µε ώρες,
µέτρα µε µέτρα, αγόρια µε κορίτσια ίσως και µε άντρες και γυναίκες για βρούµε συνολικά τα
παιδιά ή όλους τους ανθρώπους
Πολλαπλασιασµός: Πολλαπλασιασµό κάνουµε όταν ξέρουµε το ένα και ζητάµε τα πολλά.
Π.χ. Το σχολείο µας αγόρασε 15 µπάλες που η καθεµιά κόστιζε 10 €. Πόσα χρήµατα πλήρωσε
το σχολείο µας για όλες τις µπάλες; {ξέρουµε τη µία(10€) και ζητάµε τις πολλές(15 µπάλες)}
Λύση: 10χ15=150 €
∆ιαίρεση: Στη διαίρεση υπάρχουν δύο περιπτώσεις
Α. Όταν ξέρουµε πόσο κάνουν τα πολλά και ζητάµε να βρούµε πόσο κάνει το ένα, κάνουµε
διαίρεση µερισµού. Στη διαίρεση µερισµού οι αριθµοί δεν είναι οµοειδείς, δηλαδή δε
φανερώνουν το ίδιο πράγµα.
Π.χ. Το σχολείο µας αγόρασε 15 µπάλες και πλήρωσε 150 €. Πόσα χρήµατα κόστιζε η µία
µπάλα; {ξέρουµε πόσο κοστίζουν(150€) οι 15 µπάλες και ψάχνουµε τη µία}
Λύση: 150:15=10 €
Προσοχή: Γενικά στα προβλήµατα πολλαπλασιάζουµε ή διαιρούµε (διαίρεση µερισµού)
αριθµούς που δηλώνουν-φανερώνουν διαφορετικά πράγµατα. Π.χ. µπάλες µε €, κιλά µε €,
δέντρα µε σειρές, ηµέρες µε ώρες, πλακάκια µε τ.µ. κ.τ.λ. (υπάρχει περίπτωση να
πολλαπλασιάσουµε ή να διαιρέσουµε και αριθµούς που φανερώνουν-δηλώνουν το ίδιο πράγµα
και είναι σε διάφορες µετρήσεις, όπως: µέτρα επί µέτρα για να βρούµε την επιφάνεια σε τ.µ.
και όχι σε µέτρα, ενώ στην πρόσθεση µέτρα και µέτρα κάνουν µ.)
Β. Όταν ξέρουµε πόσο κάνουν τα πολλά, ξέρουµε πόσο κάνει το ένα και ζητάµε να βρούµε
πόσα είναι τα πολλά, κάνουµε διαίρεση µέτρησης. Στη διαίρεση µέτρησης οι αριθµοί είναι
οµοειδείς, δηλαδή φανερώνουν το ίδιο πράγµα.
Π.χ. Το σχολείο αγόρασε µπάλες και πλήρωσε 150 €. Η καθεµιά µπάλα κόστιζε 10 €. Πόσες
µπάλες αγόρασε; {ξέρουµε πόσο κάνουν τα πολλά(150€), πόσο κάνει η µία(10€) και ζητάµε
πόσες είναι οι πολλές οι µπάλες, δηλ. πρέπει να µετρήσουµε πόσες φορές χωράει το 10 στο
150} Λύση: 150:10=15 µπάλες
Σηµείωση: Τα τρία πρόβληµα είναι αντίστροφα. Εδώ, στη διαίρεση µέτρησης, έχουµε
οµοειδείς αριθµούς, δηλαδή € µε €. Αν σκεφτεί κανείς πολύ απλοϊκά, χωρίς να δει τι ξέρω και τι
ζητάω, θα πει πως πρέπει να κάνω πρόσθεση ή αφαίρεση, γιατί οι αριθµοί είναι οµοειδείς. Τότε
όµως €+€ ή €-€ θα µας κάνουν €. Στο πρόβληµα όµως ψάχνουµε µπάλες!!!!! (όχι οµοειδή
αριθµό)
Προσοχή: Για να επιλύσουµε ένα πρόβληµα είναι απαραίτητο να αξιολογήσουµε σωστά
και να οργανώσουµε τις πληροφορίες που µας δίνονται. Υπάρχουν προβλήµατα που έχουν
Απρίλιος 2013

Ντόντης ∆ηµήτρης

παραπάνω από µία λύσεις. Επίσης καλό είναι σε µερικές περιπτώσεις να κάνουµε κι ένα
σχεδιάγραµµα.
Μέρος ή όλο;
Οι εργάτες του δήµου ανέλαβαν να στρώσουν µε πλάκες έναν πεζόδροµο µήκους 60 µέτρων.
Μέχρι σήµερα έχουν στρώσει τα του πεζόδροµου. Πόσα µέτρα έχουν στρώσει;
Λύση: {γνωρίζουµε το όλο(60 µ.) και ψάχνουµε το µέρος(
), τότε κάνουµε
πολλαπλασιασµό}. Μπορούµε να κάνουµε κι ένα σχεδιάγραµµα όταν δεν κατανοούµε καλά
ένα πρόβληµα.
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Με αναγωγή στην κλασµατική µονάδα
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Το είναι 60:5=12(γνωρίζω τα 5, ψάχνω το 1 και διαιρώ µε το 5)

60 µ. (το όλο, τα 5/5)
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είναι 12Χ3=36 µ.

= 36 µ.

60Χ

Οι εργάτες του δήµου ανέλαβαν να στρώσουν µε πλάκες έναν πεζόδροµο. Μέχρι σήµερα έχουν
στρώσει 36 µ. και τα οποία είναι τα του πεζόδροµου. Πόσα µέτρα είναι όλος ο πεζόδροµος;
Λύση: {γνωρίζουµε το µέρος (
κάνουµε διαίρεση }

) ότι είναι 36 µ. και ψάχνουµε το όλο (τα

), τότε

Με αναγωγή στην κλασµατική µονάδα

3/5 = 36 µ.
1/5

Τα

Το είναι 36:3=12(γνωρίζω τα 3, ψάχνω το 1 και διαιρώ µε το 3)

το όλο, τα 5/5;

Τα
36:

36

είναι 36 µ.
είναι 12Χ5=60 µ.

= 60 µ.

{προσοχή: διαιρώ µε το µέρος (

) και όχι

: 36}

Συµπέρασµα: Πολλαπλασιασµό κάνω όταν ψάχνω τα πολλά ή το µέρος (π.χ. ) και διαίρεση
κάνω όταν ψάχνω το ένα (το όλο π.χ. ) ή πόσα είναι τα πολλά.
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